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Onderwerp vervuiling golfterrein Spijk 

 
 
Beste meneer De Laak, 
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Op 15 oktober jl. ontvingen wij van u een brief. U heeft zorgen over de vervuiling van het golfterrein in 

Spijk. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 

 

Sinds begin 2019 is het college bezig met het vinden van een goede oplossing voor deze kwestie. We 

zijn bijgestaan door veel adviseurs in een langlopend juridisch proces. Met als resultaat dat de 

aannemer recent is gestart met het saneren van de vervuiling. Gedurende het proces hebben we de 

gemeenteraad en omgeving over de ontwikkelingen geïnformeerd.  

 

Zoals u heeft verzocht, ontvangt u hieronder onze antwoorden op uw vragen. Uiteraard zijn we bereid 

om tijdens een gesprek het een en ander mondeling toe te lichten.  

 

Waarom wordt er niet gehandhaafd, de wet Besluit Bodemkwaliteit is overtreden. Kunt u aangeven 

waarom er niet wordt opgetreden, zoals bij een asbestvervuiling?  

Zoals u constateert, hebben er inderdaad overtredingen plaatsgevonden. Vanaf maart 2019 tot half juli 

2020 is het werk daarom stilgelegd. Al die tijd werd voortdurend toezicht gehouden door 

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en Waterschap Rivierenland. Beide partijen houden ook nu 

voortdurend toezicht. Bij geconstateerde overtredingen werd direct opgetreden. Ook zijn er diverse 

dwangsommen opgelegd en geïnd. Dit handhavend optreden is onderhevig aan juridische 

vervolgstappen en procedures. Het constateren van een overtreding betekent dan ook niet direct het 

ongedaan maken van de overtreding.  

 

We hebben met de aannemer en de eigenaar van het terrein uiteindelijk een 

handhavingsovereenkomst afgesloten. Dit is voor het saneren van de aanwezige verontreiniging en 

om verdere verontreiniging van de staalslakken te voorkomen. Een belangrijk onderdeel in deze 

overeenkomst is dat bodemsanering en het inpakken van de staalslakken (om verdere verontreiniging 

te voorkomen) gebeuren volgens een bepaalde tijdsplanning en onder de nodige voorwaarden. 

Wanneer de aannemer zich niet houdt aan deze overeenkomst, dan gaan wij weer handhaven.  
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De Omgevingsdienst Rivierenland heeft overtredingen vastgesteld. Waarom is hierop niet 

gehandhaafd? Of hebben zij besloten na “intern” overleg hier van af te zien?  

De ODR handelt in opdracht van de gemeente West Betuwe. Zij ziet samen met het Waterschap toe op 

uitvoering van de handhavingsovereenkomst genoemd bij de eerste vraag. Bij het constateren van een 

overtreding zullen wij handhaven. 

 

Waarom is het ILT niet ingeschakeld? Als het ILT is ingeschakeld, waarom is dit niet bekend gemaakt 

en waarom heeft het ILT geen advies gegeven?  

Bij het opstellen van de handhavingsovereenkomst is bij vele (overheids)instanties informatie 

ingewonnen. Dit om een zo goed mogelijke oplossing te krijgen voor het ongedaan maken van de 

overtredingen. Er is ook advies ingewonnen bij  de ILenT. De ILenT heeft aangegeven dat de aannemer 

staalslakken mag toepassen, mits hij dit op een manier doet waarbij geen verontreiniging van bodem 

en grondwater optreedt. De wijze van toepassen is een onderdeel van de handhavingsovereenkomst. 

 

Heeft u raad ingewonnen bij de Provincie inzake dit dossier? Zo ja, wat is dit advies geweest en wat 

heeft u ermee gedaan?  

We hebben ook de provincie om advies gevraagd. De aannemer en de eigenaar van het terrein hebben 

een plan van aanpak gemaakt voor het ongedaan maken van de overtredingen. De provincie heeft dit 

plan ontvangen en heeft geen aanvullend advies gegeven. Het plan van aanpak is onderdeel van de 

handhavingsovereenkomst. 

 

Heeft u moeite gedaan om bij de Provincie gelden los te maken voor (totale) sanering?  

Zo nee, waarom niet en zo ja, wat heeft de Provincie (toe)gezegd? 

De provincie heeft tijdens diverse communicatiemomenten benadrukt dat de verantwoordelijkheid 

voor het afhandelen van de overtredingen bij de gemeente ligt. De provincie heeft alleen een bijdrage 

geleverd als adviseur. Overige kosten voor advies, toezicht en handhaving zijn voor rekening van de 

gemeente dan wel ODR of Waterschap. De aannemer en eigenaar zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoeringskosten van de sanering. 

 

Ter volledigheid voegen wij alle informatienota’s aan de raad toe. Wij vertrouwen erop u met deze brief 

en bijlagen voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Karen Coesmans Servaas Stoop 

 

 


